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Een woord vooraf 
 

 

Waarom een schoolgids voor ouders?  
 

Gaat uw kind over niet al te lange tijd naar de basisschool? 

Moeten uw kinderen van school veranderen omdat u gaat verhuizen? 

Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? 

Deze gids laat zien wat u als ouder van ‘De Esdoorn’ kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan 

betekenen. Met deze schoolgids kunt u in feite nagaan of ‘De Esdoorn’ de school is die u zoekt. 

 

 

Wat staat er in deze schoolgids? 
 

In deze schoolgids kunt u o.a. lezen: 

 wat wij erg belangrijk vinden op onze school; 

 op welke manier er op ‘De Esdoorn’ wordt gewerkt; 

 hoe we met kinderen omgaan die leerproblemen hebben en/of leerlingen die juist meer aankunnen; 

 hoe u als ouder bij de school betrokken kunt zijn; 

 wie er allemaal op ‘De Esdoorn’ werken. 

 

 

Staat alles in deze gids? 
 

Als wij u volledig zouden willen informeren over onze school, dan zou dit een erg uitgebreide gids worden.  

Wij hebben daarom gezocht naar een compromis: een niet al te uitgebreide schoolgids die echter wel een helder 

beeld geeft van onze school, zodat duidelijk is waar u voor kiest.  

Verder denken wij, dat veel interessante informatie u pas aanspreekt wanneer u en uw kind daaraan toe zijn. 

Dat heeft ertoe geleid dat onze schoolgids uit een aantal delen bestaat: een algemeen deel en een deel met 

specifieke informatie over de groep waarin uw kind op dat moment zit, de groepsgids. In de groepsgids wordt 

uitgebreid ingegaan op alle wetenswaardigheden van dat betreffende jaar. Dus op het moment dat het 

daadwerkelijk voor u en uw kind aan de orde is. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail de 

groepsgids. U vindt de schoolgids en de groepsgids op de website van onze school.  

Ook ontvangt u per mail de informatiekalender. Hierop staan de meeste activiteiten die worden gedaan. Op de 

achterkant staat nog informatie over een aantal praktische zaken zoals: afspraken, regeltjes en schooltijden. 

Mocht er gedurende het schooljaar iets veranderen, dan wordt dit niet aangepast op de jaarkalender. De meest 

recente informatie kunt u lezen in ons wekelijkse Esdoornblaadje. 

 

 

Nog even dit!  
 

Heeft u opmerkingen over deze schoolgids dan vragen wij of u dit aan ons laat weten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Medezeggenschapsraad en onderwijsteam. 
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010       
De school    

Onze school 
 

Onze school heet officieel: openbare basisschool ‘De Esdoorn’, oftewel OBS ’De Esdoorn’. 

Wij zijn een school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting 

tussen verschillende mensen centraal. Ons motto hierbij is: niet apart maar samen. Over verschillen tussen 

kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing wordt bij ons op school gesproken in de kring 

of tijdens de lessen. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.   

Hierbij sluiten ook de SLB-groepen, voor ZML-leerlingen met een verstandelijke en/of een lichamelijke 

beperking, goed aan. Deze groepen zijn sinds augustus 2010 in ons gebouw gehuisvest. 

 

Ons bestuur is de Stichting Samenwerkingsbestuur Overbetuwe (StisamO). 

StisamO is verantwoordelijk voor 5 openbare scholen en 1 katholieke school. In totaal dus 6 basisscholen met 

bijna 1300 leerlingen en 120 personeelsleden. Per 1 januari gaan wij fuseren met SKO Batavorum. Dit betekent 

dat wij een nieuw bestuur krijgen. Voor wat betreft de identiteit en het onderwijs op De Esdoorn zal er niets 

veranderen. 

 

De esdoorns op het plein verklaren uiteindelijk de naam van de school.  

      

        

 

 

 

 

 

 

 

      Dit ………… is ons prachtige schoolgebouw. 

 

Situering en schoolgrootte 
 

Onze school staat in het centrum van Elst en is een van de twee centrumscholen. Vanaf 2007 is dit gebouw een 

Brede school met de naam ‘De Plataan’.  

De Plataan bestaat uit:  

 Stisamo met basisschool De Esdoorn,  

 Stichting Peuterspeelzalen OverBetuwe met peuterspeelzaal de Notendop,  

 Kinderdagopvang SKAR met kinderdagverblijf Bijdehand en buitenschoolsopvang De Boomhut,  

 De Driestroom met Kindcentrum de Sterrenboom,  

 De Onderwijsspecialisten, met een dependance van Lichtenbeek met drie groepen voor ZML-kinderen 

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, de SLB-groepen (Samen Leren in de Betuwe).  

 

Op onze school zitten rond de 300 leerlingen. Er werken momenteel 25 personeelsleden, een behoorlijk 

evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen, waarvan 2 intern begeleiders, 1 klassenassistent en 2 

onderwijsassistenten. Voor de SLB-groepen zijn naast 3 leerkrachten ook 2 onderwijsassistenten en ondersteuning 

vanuit Zorg Binnen Onderwijs werkzaam.  

Daarnaast beschikken wij over een administratief medewerker en een facilitair medewerker. 
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020   

Waar de school voor staat  
 

Wat vinden wij belangrijk op onze school 

 
Een kind brengt een groot deel van de tijd door op de basisschool. Dit is noodzakelijk om een goede basis te 

vormen voor verdere studieontwikkeling, om straks een volwaardige plek in de maatschappij in te nemen en om 

zich tot een evenwichtig persoon te ontwikkelen. 
Wij vinden het daarom erg belangrijk om naast kennisdoelen en 

inzichtsdoelen vooral vaardigheidsdoelen centraal te stellen in ons 

onderwijs.  

       

In onze visie is het richten op vaardigheidsdoelen van groot belang voor de 

ontwikkeling van een kind. Enkele voorbeelden zijn: kunnen 

samenwerken, discussiëren, presenteren, informatie opzoeken en 

plannen. 

De doelen die wij centraal stellen worden tijdens de lessen expliciet 

benoemd en zijn voor iedereen concreet zichtbaar in het groepslokaal. Dit 

maakt de kinderen bewust, betrokken en deelgenoot van waar we mee bezig zijn. Deze manier van werken is 

sterk aanwezig binnen het IPC, een onderwijsvorm waar wij mee werken en elders in deze gids uitvoerig 

beschreven staat. Vanuit het IPC willen wij zoveel mogelijk deze manier van leren uitdragen naar de overige 

vakgebieden. 

 

Naast het ontwikkelen van kennisvaardigheden binnen de vakgebieden op school, vinden wij het ook erg 

belangrijk om de kinderen persoonlijk te laten groeien. Een gedegen sociaal emotionele ontwikkeling is 

onontbeerlijk om straks evenwichtig in onze huidige samenleving een plaats in te nemen. Vandaar ook dat het 

bijbrengen van waarden en normen bij ons hoog in het vaandel staan. Samen met de kinderen maken we 

afspraken die ervoor moeten zorgen dat we met respect met elkaar omgaan, waardering hebben voor elkaar en 

verdraagzaam zijn naar elkaar. Op De Esdoorn moet iedereen zich veilig en geaccepteerd voelen.  

Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten gepland, met name voor de onderbouw, met de andere 

participanten van de Brede school. Hierdoor leren de kinderen omgaan en waardering hebben voor kinderen die 

jonger zijn of een beperking hebben. De SLB-leerlingen integreren bij een aantal vakgebieden (gym, lezen, IPC) 

bij een aantal groepen van onze school. Ook in de kleutergroepen werken regelmatig SLB-leerlingen. 

 

Geen kind is hetzelfde. Binnen een groep zijn er grote verschillen en toch willen we ieder kind afzonderlijk het 

beste geven. Passend onderwijs geeft ons de mogelijkheden om kinderen dát aan te bieden waar zij aan toe 

zijn. We kijken naar de onderwijsbehoefte van een leerling. Wat heeft deze leerling nodig om tot een goede 

prestatie te komen. 

 

 

Last but not least vinden wij het erg belangrijk dat iedereen met 

plezier naar school gaat. Het moet gezellig zijn op school; er moet een 

fijne sfeer zijn om met elkaar te werken, te spelen, te leren en om te 

gaan. Onze excursies, voorstellingen, het pleinfeest en 

tentoonstellingen dragen er zeker aan bij dat iedereen het op  

De Esdoorn enorm naar z’n zin heeft!      

 

 

       

 

 

    
             “Wij begeleiden kinderen in de 21ste eeuw” 
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Waar ons bestuur voor staat  

 
Basisschool De Esdoorn valt onder de Stichting Samenwerkingsbestuur voor openbaar en katholiek basisonderwijs 

Overbetuwe (StisamO) en is het bevoegd gezag van vijf openbare en één katholieke basisschool. Zo’n 120 

gedreven professionals werken elke dag aan de brede ontwikkeling van ruim 1300 leerlingen. De missie en visie 

van de stichting staan omschreven in het Strategische Beleidsplan 2016-2020 en vormt het kader voor de 

ontwikkeling van alle StisamO-scholen. De directeuren hebben een belangrijke rol bij het vertalen van dit plan in 

de schoolplannen. Er kunnen per school verschillen in tempo en prioriteiten zijn, maar de richting die in het 

Strategisch Beleidsplan bepaald wordt is voor alle scholen hetzelfde.   

 

Missie: hier staan we voor 

Op StisamO-scholen ontwikkelen kinderen zich in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving tot 

evenwichtige, zelfstandige mensen. Talentontwikkeling van kinderen staat op onze scholen centraal; het 

individuele kind in zijn authenticiteit is daarbij altijd vertrekpunt. 

Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen toegerust met een breed scala aan kennis en 

vaardigheden om met een gezonde kritische blik op de maatschappij, creatief en met zelfvertrouwen hun 

toekomst tegemoet te gaan. 

 

In aanvulling op onze missie werken we met drie leidende principes die ons inspireren en die richting geven aan 

de manier waarop we in de dagelijkse onderwijspraktijk handelen, met elkaar omgaan en ons verder willen 

ontwikkelen. 

 

Onze leidende principes: 

 de kracht van het verschil 

 eigenaarschap 

 verbinding 

 

De kracht van het verschil 

Ieder kind is voor ons uniek en belangrijk. Op onze scholen telt elk talent, word je gezien en mag je zijn wie je 

bent. We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en naar wat je nodig hebt. Verschillen tussen kinderen en  

volwassenen zijn voor ons uitgangspunt en daarin zit ook onze kracht: wij willen ieders unieke kwaliteiten en 

talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten! Dat doen we door een rijke, krachtige en betekenisvolle 

leeromgeving te creëren, waarin voor groot en klein ruimte is voor verschillende leerstijlen en -vormen. 

 

Uitgaan van verschillen betekent ook dat we uitgaan van uiteenlopende normen en waarden die mensen 

meebrengen. Wij helpen kinderen zich bewust te worden van verschillen tussen mensen en groepen en geven 

daar samen betekenis aan. Dit doen we door in ons onderwijs actief en structureel aandacht te besteden aan 

verschillen, tolerantie, respect, je inleven in een ander en hoe je elkaar kunt steunen.  

 

Eigenaarschap 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen en medewerkers stimuleren we door vertrouwen te geven 

en ruimte te bieden aan ontwikkeling: iedereen is eigenaar van zijn/haar leer- en ontwikkelproces. Eigenaar van 

je leerproces ben je als je weet wat je doel is, je kunt kiezen wat voor jou de best passende aanpak is en zelf 

kunt herkennen wanneer je doel bereikt is. Reflectie op je eigen handelen en gedrag is daarin een voorwaarde. 

Eigenaarschap heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Verantwoordelijkheid nemen en je daarop laten 

aanspreken is een belangrijk kenmerk van de cultuur van StisamO. Wij staan voor een cultuur van elkaar kennen, 

aanmoedigen en met respect aanspreken.  

 

Verbinding 

Binnen StisamO zetten we nadrukkelijk in op verbinding en ontmoeting. Daarin neemt het met - en van elkaar 

leren een centrale plaats in. Dit gebeurt binnen de scholen, tussen de teams, met ouders en onze 

maatschappelijke partners.  

Onze scholen staan midden in de samenleving en de school is daar een afspiegeling van: een prachtplek om 

elkaar te ontmoeten, om te leren hoe je om kunt gaan met verschillen tussen mensen en met de vraagstukken 

die leven in een veranderende maatschappij.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van StisamO: www.stisamo.nl 
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030   
De organisatie van ons onderwijs 
 

De schoolorganisatie 
 
Binnen onze school werken we met groepen. Een kind doorloopt, normaal gesproken, de basisschool van groep  

1 t/m groep 8.  

 

   Hoe zijn de groepen samengesteld 

Onze school telt momenteel 13 groepen. Wij hebben op school geen aparte groepen 1 en 2, maar groepen 1/2. 

Kinderen van verschillende leeftijden, variërend van 4 t/m 6 jaar, zitten bij elkaar in een groep. We spreken dan 

over een heterogene groep bestaande uit oudste en jongste kleuters. Wij hebben daar bewust voor gekozen. Je 

hebt niet alleen het voordeel dat de jongere kleuter snel iets van een oudere ‘leert’, maar ze leren ook met 

elkaar omgaan en elkaars werk waarderen. Om maar een voorbeeld te 

noemen: oudere kleuters helpen de jongere kleuters met het maken van 

een puzzel of het aantrekken en dichtdoen van een jas.  

Vanaf groep 3 is het merendeel van de groepen enkelvoudig, dus 

bijvoorbeeld groep 4 of 6. Daarnaast hebben we ook drie 

combinatiegroepen (groep 3/4, 5/6 en 7/8). Daar kiezen we voor 

wanneer het aantal leerlingen voor een bepaalde groep te groot is om er  

                                                           één groep van te maken en te klein voor twee groepen.  

 

    

 

 

Hoe werken we binnen de groepen 

In de kleutergroepen is de ontwikkeling van het kind uitgangspunt. We 

stemmen de activiteiten op de kinderen af, steeds net ietsje moeilijker. 

Het lokaal is een leeromgeving waar kinderen in aanraking komen met 

letters en cijfers. Spelactiviteiten bieden de beste 

ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen. We doen activiteiten 

zowel in de grote kring als in de kleine kring. In een kleine kring zijn de 

kleuters beter betrokken bij wat er wordt gedaan, de rest van de groep 

is zelfstandig aan het werk. Opvoeden naar zelfstandigheid, daar zijn 

wij met kleuters ook mee bezig. Wij proberen de kleuters zelf keuzes te 

laten maken en zelf te leren plannen (d.m.v. digitaal keuzebord 

aangeven wat je wilt gaan doen).  

Ontdekkend/experimenterend bezig zijn, je laten helpen door een oudere kleuter of als jongste kleuter een 

oudste laten zien wat jij hebt ontdekt, zijn allemaal zaken die je dagelijks in de kleutergroepen kunt zien. We 

streven ernaar dat zowel de sociaal emotionele-, motorische- als de algemene ontwikkeling van de kleuter in 

samenhang wordt ontwikkeld.  

In groep 3 werken we met ‘lerend spelen’. Hiermee zorgen we voor een doorgaande lijn van groep 2 naar 3.  

 

Vanaf groep 3 werken we volgens het ‘gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem’.  

In principe ligt voor iedere groep de leerstof die behandeld moet worden in één schooljaar vast. Maar er zijn 

kinderen die meer kunnen en er zijn ook kinderen waar de leerstof te moeilijk voor is. Dat betekent dat de 

leerstof op drie verschillende niveaus in een groep door leerlingen wordt verwerkt. 

Dat is: differentiëren in leerstof binnen een jaargroep. De cognitief sterke leerlingen (plusgroep) gaan aan de 

slag met verrijkingsstof (extra verdiepingsopdrachten) en de leerlingen die er nog wat moeite mee hebben 

(hulpgroep) krijgen extra aandacht bij de instructietafel, verlengde instructie noemen we dat.  

Als een kind het moeilijk blijft vinden, krijgt het kind de minimumstof (basisstof) aangeboden. Voor alle vakken 

gebruiken wij nieuwe methodes die meer differentiatiemogelijkheden bieden en de computer. Daarnaast hebben 

we ook nog de orthotheek. Hierin staat extra oefenstof, testen en toetsen om leerproblemen duidelijk te krijgen 

en materiaal voor leerlingen, die meer aankunnen, om op hun eigen niveau bezig te zijn.  

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met dag- en weektaken. Leerlingen kunnen hiermee hun opdrachten zelf 

plannen en op eigen tempo maken. 
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Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 
We noemden al eerder de kinderen die moeite hebben met de leerstof of kinderen die de lesstof met gemak 

doorlopen. Binnen de groep geeft een leerkracht extra hulp, oefent nog eens extra of legt het nog een keer uit 

aan één of meerdere leerlingen aan de instructietafel terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werk is. 

We noemen dit verlengde instructie en begeleid oefenen. 

Ook wordt er gekeken naar de leerstof die ze moeten maken. We kunnen deze compacten (de te maken 

opdrachten verminderen) waardoor een zorgleerling toch zijn werk afkrijgt en een plusleerling snel aan de slag 

kan met moeilijkere opdrachten (verdiepings-/verrijkingsstof). De methodes die wij gebruiken bieden deze stof 

aan. Daarnaast hebben wij voor de leerlingen die nog meer aan kunnen verbredingsstof (rekentijger, scheikunde, 

cultuur, etc.) en is er op woensdag de plusgroep. 

 

        Als blijkt dat kinderen nog meer extra hulp nodig hebben, dan kunnen ze individuele hulp in een klein groepje  

binnen of buiten de groep krijgen. Dit wordt gedaan door een onderwijsassistent. In overleg met de 

groepsleerkracht wordt besproken wat er wordt gedaan. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Voor de zorgleerlingen en de plusleerlingen zijn diverse materialen op school beschikbaar. Meer leest u hierover 

in hoofdstuk 4.  

 

Samen leren in de Betuwe 

 
Op 1 augustus 2010 is er in onze school een 

onderbouwgroep (Rupsen) gestart voor kinderen die 

vanwege hun verstandelijke of lichamelijke beperking 

extra zorg nodig hebben. Inmiddels werken we ook met 

een onderbouw- (Rupsen), middenbouw- (Vlinders) en 

een bovenbouwgroep (Libellen). Deze groepen zijn een 

dependance van ‘Lichtenbeek’, school voor speciaal 

onderwijs in Arnhem. We streven ernaar dat deze 

groepen niet veel groter dan 12 leerlingen worden zodat 

er maximale aandacht aan ieders capaciteiten kan 

worden besteed. Voor de groep staat een leerkracht en 

een onderwijsassistent. Ook is er personeel dat wat meer 

op de zorg gericht kan zijn.  

We proberen te voorkomen dat jonge kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben voor hun onderwijs naar 

de speciale school in Arnhem moeten reizen. De SLB-groepen werken samen met de kleutergroepen en groep 3, 4 

en 5, er worden gezamenlijke activiteiten gedaan waaronder IPC, lezen, gym. Bij de kleutergroepen integreren 

de SLB-leerlingen dagdelen en nemen daarbij deel aan diverse activiteiten. Dit wordt individueel bepaald.  

Alle kinderen krijgen onderwijs op maat en we blijven zoeken naar aansluiting bij de groepen van het reguliere 

onderwijs op De Esdoorn. Een prachtig voorbeeld van Passend Onderwijs! 

 

De kinderraad 

 
Onze school heeft een kinderraad. Uit de groepen 5 t/m 8 hebben uit iedere groep 2 kinderen 1 jaar lang zitting  

in deze raad. De leden van de raad worden door de groep gekozen. Zij komen elke 2e maandag na een vakantie  

een uur bij elkaar om zaken die door henzelf of door de school zijn ingebracht te bespreken. De directeur leidt  

de vergaderingen. Punten die o.a. ter sprake komen zijn: rommel in de school, afspraken en regels, gebruik 

mediatheek en speelplaats, nieuwe plannen, voorbereiden leerlingen enquête. 

Er wordt door de leerlingen een verslag van iedere bijeenkomst gemaakt en dit wordt aan alle groepen 

uitgedeeld en besproken. Ook wordt het verslag in het Esdoornblaadje en op de website geplaatst. 
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De samenstelling van het team 

 
We zien verschillende functies in onze school. We zetten ze voor u op een rijtje. 

 

Directeur 
De directeur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele school. Zij wordt hierbij ondersteund 

door de intern begeleiders en diverse coördinatoren. De intern begeleiders vervangen de directeur als zij 

afwezig is. De intern begeleiders, de teamleider van de SLB-groepen en de directeur vormen het 

managementteam (MT) dat zich vooral bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid: welke 

vernieuwingen zijn op komst, hoe kunnen we onze deskundigheid nog meer vergroten, welke zaken binnen ons 

onderwijs kunnen nog verbeterd worden, enz. 

 

Groepsleerkracht  
Hij/zij is dagelijks werkzaam met een groep kinderen; de juf of meester dus. 

 

Intern Begeleider (IB-er)  
Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zij voert 

een paar keer per jaar een groepsbespreking met alle leerkrachten. Dit is naar aanleiding van de gemaakte Cito-

toetsen. Leerkrachten passen daarop de onderwijsplannen aan. Zij zorgt ervoor dat er zowel voor zorgleerlingen 

als plusleerlingen voldoende materiaal op school is en dat er voor passend onderwijs wordt gezorgd. Zij zorgt 

voor terugkoppeling van de toetsgegevens van de Cito-toetsen en de Iep-toets, zowel op groeps- als op 

schoolniveau, zodat wij kritisch naar de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs blijven kijken.   

Zij onderhoudt de contacten met adviesinstanties zoals Jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk, 

Veilig thuis, jeugdconsulenten van de gemeente, samenwerkingsverband PassendWijs en scholen voor speciaal 

onderwijs (Speciaal Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs).  

In het licht van ons streven om steeds meer ‘Passend onderwijs’ te geven, wordt haar taak steeds belangrijker.  

      

Coördinator  
Een aantal groepsleerkrachten is verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied. Dat betekent dat hij/zij de 

ontwikkelingen binnen dat vakgebied en de daarbij behorende cursussen volgt. Deze groepsleerkracht zorgt er 

ook voor dat er regelmatig overleg is tussen groepsleerkrachten over recente ontwikkelingen binnen zijn/haar 

vakgebied. Zo is er o.a. een coördinator rekenen, lezen, taal, IPC en ICT. Ook hebben we coördinatoren voor de 

verschillende bouwen; kleuterbouw (1/2), onderbouw (3/4), middenbouw (5/6) en (bovenbouw (7/8),  

 

ICT-coördinator  
Hij is, samen met het MT, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van I(nformatie) C(ommunicatie) 

T(echnologie) binnen onze school. Voor het systeembeheer heeft de school met een extern bedrijf een contract 

afgesloten. Een van onze doelstellingen is het steeds verder integreren van ICT in het onderwijs. 

 

Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in de groep door een groep over te nemen of te werken met 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met o.a. rekenen, taal, spelling, sociale vaardigheden. De extra 

hulp kan zowel binnen als buiten de groep gegeven worden. 

 

Klassenassistent 
Zij assisteert de groepsleerkracht in de kleutergroepen tijdens de lessen.  

 

Administratieve kracht 
 Zij verzorgt, gedurende 1 dag in de week, de leerlingenadministratie en de financiën.  

 

Facilitair medewerker 
 Zij verricht ondersteunend werk zoals: kopiëren, lamineren, opruimen, materiaal repareren, ondersteunen bij en 

             organiseren van activiteiten, administratieve werkzaamheden, enz. 
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Een overzicht van de belangrijkste vakgebieden op onze school  
 

Het IPC (International Primary Curriculum)  
 

De Esdoorn is een echte IPC-school. Het IPC is een leerconcept uit het internationaal onderwijs en is inmiddels 

een veel gebruikt concept in Nederland. De Esdoorn is een van de eerste reguliere scholen in Nederland die 

werkt met het IPC. Het IPC heeft in 2008 een onderwijs-stimuleringsprijs ontvangen. 

 

Voor het werken met het IPC wordt de school 

ondersteund door IPC-Nederland: teamtrainingen, 

observaties, individuele gesprekken, adviezen.  

Dit alles in nauw overleg met onze eigen IPC-

coördinator binnen de school. 

  

 

 

Hoe ziet IPC er in de praktijk uit?  

In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:  

 Natuurkunde en biologie;  

 Aardrijkskunde;  

 Geschiedenis;  

 Techniek; 

 Burgerschapsvorming;  

 Tekenen/handvaardigheid;  

 Muziek/dramatische vorming.  

  

 Vanzelfsprekend worden ICT-toepassingen ingezet. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de ‘Early Years’. De hele dag door wordt gewerkt aan het thema. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt IPC vooral in de middaguren gegeven; ’s ochtends concentreren we ons vooral op de 

basisvakken. De SLB-leerlingen integreren bij IPC in de groepen 3 t/m 5. 

Het IPC is getoetst aan de kerndoelen voor het primair onderwijs en is door de onderwijsinspectie goedgekeurd. 

 

             Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal  

   leerdoelen. Hier komen de leer- en onderzoeksactiviteiten uit voort.  

Door middel van ons registratiesysteem; Mijn Rapportfolio wordt per kind, per unit en per leerdoel bijgehouden 

hoe de vaardigheden zich ontwikkelen en welke leerdoelen aan de orde zijn gekomen. Het Rapportfolio is de 

basis voor de rapportage naar de ouders.  

 

Elk thema wordt volgens vaste stappen behandeld. We beginnen altijd met: 

 

Het startpunt: Er wordt een activiteit gedaan om de kinderen te enthousiasmeren. 

De kennisoogst: De kinderen geven antwoord op de vragen: Wat weten we al van het onderwerp? Wat denken 

we al te weten? Wat willen we graag weten? 

De uitleg van het thema: De leerkracht vertelt de kinderen wat ze gaan leren aan de hand van de leerdoelen per 

vakgebied. 

De activiteiten: De lessen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten, aangevuld met de eigen 

leervragen van kinderen. 

De afsluiting: Iedere unit eindigt met een activiteit, waar we met de kinderen terugkijken op de unit en anderen 

kunnen laten zien wat er is geleerd.  

 

 Alles wordt gevisualiseerd en overzichtelijk/inzichtelijk gemaakt voor de kinderen (en ouders) op de 

 leerwanden die in de groepen aanwezig zijn en een belangrijke rol spelen. 

  

De Mileposts  

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende 

groepen. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de 

volgende mileposts: 

 Early Years: groep 1-2 

 Milepost 1:  groep 3-4 

 MIlepost 2:  groep 5-6 

 Milepost 3:  groep 7-8 
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Hersenvriendelijk leren en mindmappen 

Wij zijn op De Esdoorn een groot voorstander 

van hersenvriendelijk leren: tijdens het leren 

gebruikmaken van de verschillende leerstijlen 

die er zijn. Ieder individu heeft nu eenmaal een 

persoonlijke voorkeur voor wat betreft het 

opnemen van leerstof. Het is daarom van groot 

belang dat leerstof op diverse manieren wordt 

aangeboden. 

  

Op onze school speelt mindmappen een 

belangrijke rol. Mindmappen is een 

vriendelijke, effectieve en natuurlijke manier 

die je helpt bij het denken.  

Onze hersenen werken van nature associatief 

en visualisatie speelt een belangrijke rol. Door 

de inzet van mindmappen neemt de werking 

van beide hersenhelften sterk toe en wordt de 

leercapaciteit dus vergroot. 

 

Klassenmindmap en vraaggestuurd leren 

De klassenmindmap neemt een belangrijke plaats in binnen het IPC-leerproces. De klassenmindmap is in feite 

een constructie van opgedane kennis die dynamisch is; er is constant groei en aanpassing. Naast de activiteiten 

die aangeboden worden vanuit het IPC is er veel aandacht voor de eigen leervragen van onze kinderen. Datgene 

wat hen intrigeert kan worden onderzocht. De leervraag die zij hiervoor formuleren wordt in gesprek met de 

leerkracht zo krachtig mogelijk gemaakt. Vanuit deze leervragen ontstaan ook onderzoeksvragen. Hierdoor leren 

onze kinderen kritisch naar opgedane kennis te kijken, te toetsen, te vergelijken en te experimenteren. 

Gebruikmaken van eigen leervragen maakt kinderen eigenaar van hun eigen onderwijs.  

 

21ste eeuws leren 

Door de inzet van het IPC worden de 21ste eeuwse vaardigheden op een natuurlijke manier ontwikkeld en is ons 

onderwijs dus klaar voor de toekomst van onze kinderen. Deze vaardigheden zijn: 

 Communiceren; 

 Samenwerken;  

 Sociale en culturele vaardigheden; 

 Creatief denken; 

 Kritisch denken; 

 Mediawijsheid; 

 Probleem oplossen; 

 Computational thinking;   

 Informatievaardigheden; 

 ICT – basisvaardigheden; 

 Zelfregulering. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Voordat aan een nieuwe unit begonnen wordt, ontvangt u als ouder een informatiebrief met uitleg over de 

inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed beeld waar uw kind over leert en kunt u waar mogelijk 

helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig 

ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.  

 

Hoe kunt u op de hoogte blijven van het IPC?  

Op onze website kunt u meer informatie over IPC vinden. De ouderbrief bij elke unit houdt u op de hoogte van 

datgene waar uw kind over leert. En u kunt de activiteiten volgen via de Klasbord app.  

Voor vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. 
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Hoe werken we in de kleutergroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
We beginnen elke ochtend kort in de kring. Hierin bespreken we een aantal zaken zoals: wie is er niet, wat voor 

dag is het, welke datum, wat voor weer, wat gaan we doen vandaag (dagritmekaarten), zijn er nog 

bijzonderheden, verhaal voorlezen, liedjes zingen/aanleren.  
Aan de muur hangen ‘dagritmekaarten’. Hierop kunnen de kleuters zien welke activiteiten gepland staan. 

Kleuters krijgen hierdoor inzicht in de tijd (op een ochtend doe je meer dan op een middag, niet elke dag is 

hetzelfde). Daarna gaan de kleuters aan het ‘werk’.  

Het ‘digitale keuzebord’ neemt een centrale plaats in binnen de kleutergroep. Hierop staan de verschillende, 

gezamenlijke activiteiten van de dag en de individueel te maken keuzes aangegeven. 

Een kleuter kan d.m.v. zijn ‘digitale plaatje’ aangeven waar hij/zij mee aan de slag gaat. De andere kleuters 

kunnen dan zien welke activiteiten nog ruimte hebben en welke ‘vol’ zitten. De leerkracht kan door het digitale 

bord de keuzes van de kinderen en met wie ze samenspelen volgen. 

In de kleutergroepen werken we thematisch met ‘Early Years’ van IPC. We werken 4/5 weken aan een thema.  

In die thema’s worden activiteiten gedaan op het gebied van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, 

drama, creativiteit en motoriek. Kleuters leren door een 

uitdagende omgeving waarin ze zelf ervaren en ontdekken. Al 

spelend ontwikkelt een kleuter zich op velerlei gebieden. U moet 

hierbij denken aan: woordenschat (taal), begrippen (rekenen), 

van grote naar kleine bewegingen (motoriek) en het weerbaar 

worden, meer durven en samenspelen (sociaal emotionele 

ontwikkeling). 

In de kleutergroepen staan veel ontwikkelingsmaterialen voor 

diverse gebieden. Daarnaast bieden wij ze opdrachten met 

materialen en verschillende technieken zoals scheuren, prikken, 

knippen, verven, spatten, stempelen, vouwen en kleien om de 

motorische ontwikkeling te ondersteunen.  

Naast een aantal vaste hoeken zijn er ook speelleerplaatsen die aansluiten bij de thema’s.  

Buitenspelen en gym horen er natuurlijk ook bij. Rijden op de kar, glijden van de glijbaan, kopje duikelen, 

voetballen, klauteren op het klimrek, balanceren op de bank en diepspringen van de gymkast. Meer informatie 

over de onderbouw vindt u in de groepsgids van groep 1/2. 

 

Lezen 

 
Lezen is erg belangrijk. Je hebt het nodig in deze maatschappij waar veel informatie op je af komt. Op onze 

school lezen wij volgens LIST (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak) of vrij vertaald: 

Lezen is Top.  

 

 In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met LIST-lezen in de  

           groepen 4 t/m 8. Belangrijk hierbij is dat kinderen betrokken en 

  gemotiveerde lezers worden. Als de kinderen op de AVI-toets een  

   score van E4 hebben behaald mogen ze doorstromen naar het  

             stillezen. 

   

Om vlot en vloeiend te leren lezen moeten de kinderen veel 

lezen. Bij ons op school doen we dat 5 keer per week tenminste 

20 minuten uit een zelfgekozen, leeftijdsadequaat boek. De 

kinderen moeten zo’n 25 boeken per jaar lezen.  

 

In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met de invoering van LIST in de groepen 1 t/m 3. In deze groepen 

worden in dagelijks terugkerende instructieblokken lesgegeven. Vanaf het begin zijn er activiteiten met 

betrekking tot lezen en ‘schrijven’. Deze koppeling is in deze groepen erg belangrijk.  

In de groepen 1/2 worden activiteiten gedaan om het bewustzijn van woorden en klanken (fonemisch  

bewustzijn, hakken en plakken) te stimuleren.  

Wij gebruiken in de onderbouw als ondersteuning bij het leren van de letters onderdelen uit de methodiek:  

‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS) van José Schraven. Elke letter wordt ondersteund door een 

bepaalde beweging. Recent onderzoek in het speciaal onderwijs heeft aangetoond dat de lees- en 

spellingsprestaties van leerlingen die met ZLKLS hebben gewerkt beter waren dan scholen waar dit niet werd 

toegepast.  
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Duolezen en Tutorlezen  

 Dit noemen we binnen LIST HOMMEL-lezen  

             (hardop ondersteunend makkelijk lezen). 

In de groepen 3 en 4 lezen ze met duo’s. De zwakkere lezers in de 

groepen 5 t/m 8 gaan ook duo- of tutorlezen. Het doel daarvan is 

dat de woordherkenning, het vloeiend lezen en het leesplezier 

worden bevorderd. Samen lezen geeft de lezers meer concentratie 

en uithoudingsvermogen.  

Bij duolezen lezen twee kinderen van bijna eenzelfde leesniveau 

uit één boek. Ze lezen om de beurt een stuk tekst. Tutorlezen is 

een oefenmethode die vooral wordt gedaan met kinderen die nog 

wat meer problemen hebben met lezen. De tutor is iemand die 

tenminste 2 AVI-niveaus hoger leest. Hij ondersteunt de zwakkere 

lezer door de tekst voor te lezen en woorden voor te zeggen. Hierdoor krijgt een zwakkere lezer ook op tijd een 

boek uit en dat motiveert om aan een ander boek te beginnen. 

De kinderen die veel moeite hebben met lezen werken ook nog RALFI: dit is een intensieve vorm van herhaald 

lezen van een wat moeilijkere tekst. Op deze manier wordt het voortgezet technisch lezen intensief geoefend. 

Daarna vindt toetsing plaats om te kijken of er vooruitgang is geboekt. 

  

Toetsen 

Meerdere keren per jaar worden er verschillende toetsen afgenomen zoals: AVI en DMT. 

Wij kunnen hierdoor uw kind, wat de ontwikkeling van het technisch lezen betreft, goed volgen.  

U heeft het AVI-niveau vast weleens in een kinderboek zien staan o.a. AVI-Start, M3, E4, AVI-plus enz.  

De M staat voor Midden en de E voor Eind. Het cijfer geeft de groep aan. Dus E7 betekent Eind groep 7.  

AVI-start is voor de kinderen die net beginnen en AVI-plus voor leerlingen die AVI al uit zijn. Om goed te kunnen  

leren lezen zijn goede kinderboeken nodig. Bij ons op school heeft elke groep een eigen kast met actuele  

leesboeken. Leesplezier is het belangrijkste bij het lezen; daarom kan uw kind het beste een boek lezen dat bij  

zijn leeftijd past en dat mag gerust een AVI-niveau hoger zijn. Als u meer informatie wilt over lezen kijk dan  

eens op de site: www.leesplein.nl  

 

Begrijpend lezen 

Naast het technisch lezen is er begrijpend lezen voor leerlingen die het 

technisch lezen voldoende beheersen (AVI E4 hebben behaald); misschien 

wel de belangrijkste leesvorm. Er wordt geoefend om te leren begrijpen 

wat ze gelezen hebben d.m.v. effectieve vragen en opdrachten. Om het 

lezen bij kinderen nog meer te stimuleren wordt er regelmatig over boeken 

gesproken en maken we gebruik van Nieuwsbegrip; een methode waarbij 

d.m.v. actuele teksten vragen op niveau worden gesteld. Bij de teksten 

hoort een filmpje van het Jeugdjournaal als ondersteuning.  

  

Schrijven 
 

Wij vinden het belangrijk dat een kind een verzorgd eigen handschrift ontwikkelt. Om dit te kunnen  

bereiken moet de fijne motoriek goed ontwikkeld zijn. In de kleutergroepen zijn de kinderen al spelenderwijs 

bezig met het oefenen van de motoriek. Eerst met grote materialen, later met steeds kleinere materialen.  

 

             De oudste kleuters beginnen met het oefenen van schrijfpatronen en sommigen al met het schrijven 

             van de letters. Belangrijk hierbij is dat ze het potlood op de juiste manier vasthouden.  

             In groep 3 schrijven we de letters die aangeleerd worden bij   

      het technisch lezen. 

 

   Na verloop van tijd gaan de losse schrijfletters langzaam 

over in het aan elkaar schrijven. De lijntjes in de schriften 

veranderen dan ook. Om een en ander goed te laten 

verlopen hebben wij gekozen voor een schrijfmethode voor 

groep 3 t/m 5. 

 

De kinderen schrijven in groep 3 met een potlood. Aan het 

eind van deze groep kunnen ze een keuze maken uit een 

aantal pennen. Dit doen we op advies van een 

ergotherapeut. Ieder kind heeft wel een voorkeur voor een 

bepaalde pen: dik, dun, met grip, stroef, glad etc. Met deze 

pen schrijft de leerling op school. Als je goed wilt schijven 

doe je dat met een pen die je prettig vindt.  

http://www.leesplein.nl/
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Rekenen 

 

Het rekenen bestond vroeger uit het leren van de tafels en sommen maken: optel- en aftreksommen, 

vermenigvuldigen, staartdelingen en breuken in de vorm van veel, heel veel rijtjes. En voor die sommen moest 

je dan trucjes leren. Tegenwoordig is dat anders. Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische 

probleempjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen, berekeningen om te zetten in tabellen, het kunnen 

lezen van grafieken, ......  

 

We werken met de methode ‘Pluspunt’. Er wordt veel meer een beroep gedaan op het inzicht van de kinderen 

en het onderwijs heeft als taak dat inzicht te vergroten om vervolgens daarmee weer verder te kunnen werken.  

   Omdat niet alle kinderen over eenzelfde mate van inzicht beschikken, probeert  

             ieder kind weer zijn eigen manier te vinden om tot een antwoord van een  

             rekenprobleem te komen. Dit gegeven wordt binnen ons rekenonderwijs sterk  

             benadrukt. Kinderen leren van elkaar als verschillende ‘oplossingsstrategieën’  

besproken worden: ‘Hoe heb jij het antwoord gevonden? Heeft iemand nog een 

andere manier bedacht? Wat vond je de gemakkelijkste opgave en waarom?’ 

Daarnaast oefenen we het hoofdrekenen met de kinderen op de computer.  

Bovendien is er binnen ons rekenonderwijs ruim voldoende aandacht voor de 

‘snelle rekenaars’ in de vorm van extra (verdiepings)opdrachten. Deze kinderen 

werken met ‘compacten en verrijken’. Zij hoeven niet alle rekenstof te maken 

en kunnen andersoortig rekenwerk doen.  

De zwakkere rekenaars werken veelal met een minimumprogramma. De kinderen 

maken dan minder sommen waardoor er meer tijd vrijkomt voor extra aandacht van de leerkracht. Deze 

kinderen hebben dan een eigen leerlijn op rekengebied. Door op deze manier met het rekenonderwijs om te 

gaan komt datgene waar het om gaat, het passend onderwijs of onderwijs op maat, het meest tot zijn recht. 

 

Taal en spelling 

 

Voor het taalonderwijs maken wij gebruik van de methode ‘Staal’. In de 

verrassende thema’s van Staal gaan de kinderen aan de slag met levensechte 

bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. 

De kinderen doen de eerste twee weken kennis op, die zij vervolgens in 

week drie toepassen. Elk kind maakt in die week zijn eigen eindproduct 

zoals een publicatie of presentatie. De methode werkt met een bewezen, 

preventieve spellingaanpak en combineert de vakgebieden spelling en 

grammatica. Staal besteedt ook veel en expliciet aandacht aan 

woordenschat. Kinderen leren beter als ze weten wat ze gaan leren en 

waarom. Daarom zijn de lesdoelen in begrijpelijke taal opgenomen in het 

werkboek. 

De methode houdt rekening met kinderen die meer aankunnen. Deze 

methode past goed bij de manier van lesgeven op onze school en kan eventueel ook aansluiten bij de IPC-

thema’s die worden gevolgd.  

  

Engels 
 

In de groepen 5 t/m 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor 

de methode ‘Take it easy’. Take it easy gaat uit van het digitale 

schoolbord. Een digitale leerkracht (native speaker) presenteert de 

les. Via filmpjes en muziekclips komen de leerlingen in aanraking met 

spannende, grappige of gevoelige ‘real life’ situaties waarin de 

voertaal altijd Engels is. Er wordt veel aandacht geschonken aan 

luisteren en spreken. Na elk blok volgt een toets, waarbij de kinderen 

ook thuis zullen gaan oefenen. 

 

Topografie 

 

Topografie wordt naast het IPC als een apart vak gegeven. We gebruiken hiervoor het topografiegedeelte van de 

methode “Hier en Daar”. Vanaf groep 5 starten we met topografie. Het gaat dan voornamelijk om de omgeving 

en het leren lezen van eenvoudige kaarten. In de groepen 6, 7 en 8 komen respectievelijk Nederland, Europa en 

de Wereld aan bod. De kinderen werken hierbij in een (topo)werkboek. Regelmatig wordt getoetst of de 

basistopografie beheerst wordt.  

Om topo extra te oefenen worden digitale atlassen en de Bosatlas gebruikt. Ook Google Earth kan ingezet 

worden om een bepaalde route te ontdekken. 
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Verkeer 

 
Bij de groepen 1/2 ligt het accent op hun eigen plaats in het verkeer als spelend kind/voetganger en fietser. 

In de groepen 3 en 4 gebruiken we de methode ‘Een Rondje verkeer’, en de groepen 5 t/m 8 gebruiken de 

werkboekjes van 3-VO. Dit materiaal is altijd up-to-date en sterk gericht op 

kinderen in het verkeer.  

 

In de groepen 3/4 komen allerlei onderwerpen aan de orde die juist voor deze 

leeftijd van belang zijn zoals: fietsen, lopen, meerijden, oversteken, spelen, 

tekens en weer en verkeer. Ook wordt geoefend met het oversteken.  

Verder maakt deze methode gebruik van kijkplaten, kopieerbladen, foto’s en 

liedjes. 

In de groepen 5 t/m 8 komt vooral het gedrag van de leerling als weggebruiker 

aan bod. Hoe gedraag je je als voetganger of fietser? Met welke verkeersregels 

en verkeersborden heb je te maken? 

In groep 7 wordt er een theorie- en praktijk fietsexamen afgenomen. 

 

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 

 
ICT is niet meer weg te denken in onze school. Logisch ook, onze kinderen leven in een wereld van internet, 

social media (Youtube, Wikipedia, Facebook), computer, Ipads, games, enz. Omdat wij onze kinderen 

voorbereiden op hun toekomst zijn wij ons er terdege van bewust dat ICT een volwaardige plek inneemt in ons 

onderwijs. 

 

We investeren in de mediawijsheid van zowel ons team als de kinderen. 

Naast het inzetten van educatieve software maken we gebruik van 

foto/filmcamera’s, maken de kinderen presentaties, wordt er met 

tablet en laptop gewerkt op flexplekken, wordt informatie gezocht en 

gevonden. Op deze manier zijn uitdagende leeromgevingen gecreëerd 

en is de betrokkenheid van de kinderen groot. 

 

Al onze groepen zijn voorzien van digiborden en/of touchscreens. Onze 

leerkrachten zijn geschoold in het optimaal gebruikmaken hiervan. Ons 

onderwijs is op deze manier met recht onderwijs-van-nu! 

 

 

Techniek 
 

Techniek zit grotendeels verweven in de units van IPC. De kinderen onderzoeken, doen proefjes en komen in 

aanraking met dagelijkse toepassingen. Gebieden die aan bod komen zijn constructie, transport, communicatie, 

elektrotechniek, chemie, duurzame energie enz.  

Onze school is in het bezit van de ‘Techniektoren’ bovenbouw. Daarin zitten veel dozen met techniekmateriaal 

waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken. Er wordt steeds gekeken of er dozen bij IPC ingezet kunnen 

worden.  

Elk schooljaar komen de kinderen met techniek in aanraking en voldoen zo aan de eisen van de inspectie. 

Het techniekonderwijs op onze school wordt aangestuurd door een techniekcoördinator.  

 

 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) 

 
Om kinderen sociaal-emotioneel ‘sterker te maken’, werken wij op school met de methode ‘Kinderen en hun 

sociale talenten’ en ‘Taakspel’. Wij vinden het belangrijk om met regelmaat –en niet alleen als er aanleiding toe 

is- met de kinderen te praten over gevoelens en omgang met elkaar, om kinderen sociaal weerbaar te maken en 

met elkaar te praten over elkaars kwetsbaarheden. Door verschillende werkvormen komen deze zaken in de 

groepen aan bod. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgvuldige aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

onze kinderen van grote waarde is. De leerkrachten vullen in ons digitale LeerlingVolgSysteem (LVS) een SEO-

vragenlijst (Zien) per kind in. Het LVS bekijkt de antwoorden en geeft daar waar nodig adviezen. Zodoende kan 

de leerkracht de les aanpassen bij wat de groep nodig heeft. 

  

 

 



 16 

Expressie activiteiten 
 
Onder expressie verstaan wij het stimuleren in het creatief bezig zijn; handvaardigheid, tekenen/schilderen, 

drama. Naast expressief bezig zijn wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van materialen en aanleren van 

technieken.  

Expressieve activiteiten vinden veelal plaats met hulp van ouders, uiteraard onder verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende leerkracht. 

Binnen het werken aan een thema van het IPC is er veel ruimte en aandacht voor expressieve activiteiten en ook 

de afsluiting van een thema heeft vaak een hoog expressief gehalte. 

 

Muziek 
 
Regelmatig wordt er binnen de groepen muziekles gegeven. We 

werken volgens de leerlijnen van de methode ‘1,2,3, Zing’.  

Op onze school hebben we een aardig assortiment aan 

muziekinstrumenten die in de groepen worden gebruikt. 

Een muziekles kan uit verschillende onderdelen bestaan. In de 

onderbouw bestaat een muziekles meestal uit het zingen van 

liedjes, zowel aanleren van nieuwe als het herhalen van het 

oude repertoire. Er wordt ook gebruik gemaakt van 

‘instrumenten’ zoals de handen, ritmiekstokjes, triangel, 

trommels, enz. Kinderen leren ritmes en de maat klappen of 

spelen op een instrumentje. Ook leren kinderen luisteren naar 

muziek, snel/langzaam, hard/zacht, droevige/vrolijke muziek. 

In de bovenbouw bestaat een muziekles uit een moeilijker repertoire liedjes, canons en buitenlandse liedjes. Er 

wordt ook aandacht geschonken aan het notenschrift, de vele instrumenten in een orkest en het luisteren naar 

muziek, niet alleen naar popmuziek maar ook naar klassieke muziek.  

 

Lichamelijke opvoeding 

 
De groepen 1/2 gymmen 2 keer per week in het speellokaal. 

 De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in 

sporthal ‘De Helster’. De lessen zijn deels gymnastisch, deels 

sport/spel. Om zo effectief mogelijk met de beschikbare tijd om 

te gaan, wordt door de eerste groep het materiaal klaargezet. 

Alle groepen die op deze dag gym hebben, maken daar gebruik 

van. De laatste groep van de dag ruimt de materialen weer op.  

Het is een goede gewoonte dat de kinderen na de gymles gaan 

douchen. De groepen 1 t/m 4 douchen niet i.v.m. de tijd.  

 

 

Voorzieningen in het schoolgebouw 
 

 Begane grond  

          Het gebouw, dat in 2008 volledig opnieuw is ingericht, heeft  

in totaal 11 leslokalen.  

Op de begane grond zijn in de gangen bij alle lokalen 

werkplekken gecreëerd d.m.v. (hoge) tafels met stoelen. 

 

De zaal wordt gebruikt om te werken en te spelen en is tevens de 

ruimte waar het team pauzeert. 

Grenzend aan de zaal is een grote gezamenlijke keuken, de 

ontmoetingsplek binnen onze school, en de ruimte waar met 

kinderen op een veilige manier wordt gekookt op onze 

inductiekookplaat en/of elektrische oven. Midden in de keuken 

staat een tafel waaraan het gekookte kan worden genuttigd. 

Het speellokaal, grenzend aan de zaal, is voorzien van 

kleutergym materialen.  

De scheidingswand tussen het speellokaal en de zaal kan geopend worden waardoor de zaal kan worden 

vergroot. Het speellokaal is voorzien van een podium, theaterverlichting en toneelgordijnen, zodat zij ook als 

theaterruimte kan dienen bij optredens van leerlingen.  
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Nabij de hoofdingang is de directiekamer en de ruimte van de facilitair medewerker. 

 

De materialen van de orthotheek staan in het kantoor van de intern begeleider (in het oude gedeelte van de 

school). Er staan materialen voor kinderen die meer kunnen maar ook materialen voor kinderen die problemen 

hebben bij bepaalde vakgebieden. 

In dit gedeelte bevindt zich ook een multifunctionele ruimte. Groepjes kinderen met een onderwijsassistent, de 

schoolmaatschappelijk werkster, de psycholoog en de logopediste maken regelmatig gebruik van deze ruimtes. 

Tussen bovenstaande ruimtes bevindt zich een nis die wordt gebruikt voor handvaardigheid.  

 

 

Eerste verdieping 

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 groepslokalen en een 

lokaal in de voormalige lerarenkamer. Nabij deze ruimte 

bevindt zich ook de lift. Tegenover de lift zitten de Libellen. 

Aan het eind van de galerij is de mediatheek. Deze is 

voorzien van grote boekenkasten, computerwerkplekken en 

tafels om aan te werken. In deze ruimte staan de 

informatieve boeken en een wisselcollectie van de 

leesboeken.  

 

Nabij de gezamenlijke keuken zitten: 

 Een kleutergroep van De Esdoorn; 

 De Notendop: de peuterspeelzaal met één peutergroep; 

 De Boomhut: BSO (BuitenSchoolseOpvang); 

 De Sterrenboom: Het kindcentrum van de Driestroom. Hier 

zitten kinderen met een handicap in een 

schoolvoorbereidende groep;  

 De Rupsen en de Vlinders;  
 Bijdehand: het kinderdagverblijf van de SKAR.  

(gehuisvest in het gebouw van Tante Kers) 

 

Onze school is een Brede school… alle voorzieningen onder één dak! 

 

 

Voorzieningen buiten de school 

 
De Esdoorn heeft een plein dat wordt gekenmerkt door de vele 

prachtige esdoorns.  

Voor de kinderen staan er diverse klim- en klautermaterialen,  

een pingpongtafel, knikkerpotjes en zijn er hinkelpaden. 

Ook is er een groot veld met kunstgras en een panna-veld waar 

kinderen heerlijk kunnen voetballen. Daarnaast is er een 

natuurbeleveningstuin met een ‘buitenkeuken’, waar de 

jongste kinderen van de Brede school kunnen spelen. 

Om het schoolplein staat een hek met 4 toegangshekken. 

Bij de school zijn fietsenrekken voor de kinderen om hun fiets 

te stallen. Ook voor de ouders is er direct bij het toegangshek 

aan de Chopinstraat en naast de school bij de parkeerplaats 

aan de Bachstraat ruimte om de fiets te stallen. Zowel aan de 

kant van de Chopinstraat als aan de kant van de Bachstraat 

zijn er parkeerplaatsen om daar uw auto, natuurlijk alleen in de vakken, te parkeren.  

Net voorbij de Brede school kunt u vanaf de Chopinstraat een smalle weg inslaan met parkeerplaatsen, de 

zogenaamde ‘kiss&ride’ strook. De bedoeling hiervan is dat u op de parkeerplaats afscheid neemt van uw kind 

(kiss), deze laat uitstappen en daarna verder rijdt (& ride). 
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040 D 

Zorg voor kinderen 

 

Voor het eerst op onze school 
 

Informatie 

Wanneer u een school zoekt voor uw kind, dan kunnen wij ons 

voorstellen dat u eerst behoefte hebt aan nadere informatie. Wij 

bieden u daarvoor naast deze schoolgids met algemene informatie 

over onze school verschillende mogelijkheden: 

 De groepsgids. Een gids die specifieke informatie geeft over één 

groep. 

 De informatiekalender. Hiermee heeft u een overzicht van de 

geplande activiteiten en jaarlijks veranderende zaken. 

 Een informatief gesprek. U kunt daarvoor een afspraak maken 

met de directeur of de intern begeleider.  

 De website: www.obsdeesdoorn.nl. Hierop staat bijna alle 

informatie van onze school, waaronder de schoolgids, de 

informatiekalender en veel actuele informatie. 

 

Aanmelden 

Als uw kind 2,5 – 3 jaar is oud is, gaat u op zoek naar een school voor 

uw kind. U kunt contact opnemen met onze school en een afspraak 

maken voor een gesprek en een rondleiding. 

Indien u na het gesprek kiest voor onze school dan kunt u uw kind 

aanmelden, hiervoor vult u het aanmeldingsformulier in. Dit 

formulier kunt u bij ons ophalen en afgeven. Voordat wij uw kind 

inschrijven kijken we eerst of wij de geschikte school zijn voor uw 

kind. Wanneer uw kind 3,5 jaar is, krijgen wij het overdrachtsformulier van de voorschoolse voorziening 

(kinderopvang of peuterspeelzaal). Meestal gaan we daarna over tot inschrijving. In een enkel geval kunnen we 

samen tot de conclusie komen dat uw kind een onderwijs- en ontwikkelbehoefte heeft, die een aparte 

aanpak/zorg vraagt die onze school niet kan bieden. In dat geval adviseren en helpen wij u om een andere 

school te zoeken. 

Als u al één of meerdere kinderen op onze school heeft kunt u uw kind direct aanmelden en volgen wij de 

procedure van inschrijven zoals hierboven omschreven. Op het aanmeldformulier wordt u ook gevraagd of u 

akkoord gaat met: screenen door de logopediste, onderzoek door de schoolarts, het publiceren (op Klasbord) van 

gemaakte foto’s op school waar mogelijk uw kind op staat. Als u hiermee niet akkoord gaat, meld het dan op het 

formulier en we houden er rekening mee! 

Als uw kind definitief bij ons is ingeschreven krijgt u van ons bericht als de gegevens zijn verwerkt.   

 
Kennismaken 

De leerkracht van een ingeschreven kleuter neemt + 4 weken van tevoren telefonisch contact met u op om af te 

spreken welke twee dagdelen uw kind mag komen ‘oefenen’. In principe komt de vierjarige de dag na zijn/haar 

verjaardag op school.  

Bij nieuwe leerlingen in de groepen 3 t/m 8 wordt in overleg met de ouders gekeken of er een moment is waarop 

ze met de groep kunnen kennismaken. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen via de e-mail de schoolgids, 

de groepsgids en de informatiekalender. Ook ontvangt u een oudervragenlijst die u thuis mag invullen en in mag 

leveren bij de leerkracht van uw kind. 

Binnen Elst is tussen de basisscholen afgesproken om kinderen die na 1 juni vier jaar worden pas na de 

zomervakantie toe te laten. Dat betekent dat kleuters die in de maanden juni t/m september vier jaar worden, 

direct na de zomervakantie mogen beginnen. Zij worden vóór de zomervakantie uitgenodigd voor de 

wisselmiddag. Op deze middag maken alle kinderen kennis met de groep, juf/meester en lokaal waar ze na de 

zomervakantie starten. Dit geldt ook voor nieuwe leerlingen die in de hogere groepen komen. Kleuters die in 

december vier jaar worden adviseren wij om na de kerstvakantie te starten. Zij kunnen dan een rustige start 

maken. Zijn ze in de andere maanden jarig dan komen ze vóór hun verjaardag kennismaken en mogen ze de dag 

na hun verjaardag naar school. 

http://www.obsdeesdoorn.nl/


 19 

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden: 

 

Informatie verzamelen 

 Schriftelijke informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen; ouders hebben 

informatieplicht. 

 De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden 

met nog eens 4 weken. 

 Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet te plaatsen. 

  

Afweging 

Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een interne bespreking op school 

plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te 

bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te 

geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) op.  

Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt er een onderzoek plaats 

om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.  

Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden 

uitgenodigd bij de bespreking. Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, 

krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook 

genoemd. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school 

tijdelijk in. 

Besluitvorming 

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Bij dit 

overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider, de directeur, de leerkracht, eventueel de 

orthopedagoog, etc.  

Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in). 

Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.  

Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.  

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.  

  

Vervolg bij niet plaatsen 

Als onze school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaan wij een passende onderwijsplek op een 

andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school 

voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die 

het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.  

Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor 

speciaal onderwijs, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV).  

Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het 

kind.  

 

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing 

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of Landelijke Klachtencommissie: 

LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. (www.onderwijsgeschillen.nl) 

 

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring 

voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de 

jaarplanning-werkagenda van het Samenwerkingsverband PassendWijs: www.swv-passendwijs.nl  

 

Op onze website www.obsdeesdoorn.nl. (de school>zorg>zorgstructuur) vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. 

 

 

 

 

 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van PassendWijs:  

Direct naar informatie voor ouders en verzorgers. 

 

 

 

 

  

 

http://www.swv-passendwijs.nl/
http://www.obsdeesdoorn.nl/
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen  
 
Wij vinden het erg belangrijk dat de vorderingen van de kinderen nauwkeurig worden bijgehouden zodat wij 

bijzonderheden tijdig kunnen signaleren. Met behulp van observaties, methodegebonden toetsen en uitslagen 

van Cito-toetsen; lezen (DMT en AVI), rekenen, spelling, begrijpend lezen en gesprekken met ouders en 

leerlingen krijgen de leerkrachten een duidelijk beeld van de manier waarop een leerling zich ontwikkelt. 

Hierdoor is het mogelijk de lesstof goed af te stemmen op de kinderen, verdieping/verbreding als ze het 

beheersen en uitleg en oefenen als ze het nog niet helemaal begrijpen.  

 

                                                De Cito-toetsen worden in de maanden januari/februari en mei/juni in elke groep  

                                                afgenomen. De resultaten worden ingevoerd in het digitale leerling-Volg-Systeem  

                                                (LVS) ‘Parnassys’ dat gekoppeld is aan Cito. Hierdoor kunnen wij de toetsen analyseren  

                                                waardoor wij weten welke leerstof een leerling nog lastig vindt. Tevens bieden Cito- 

                                                toetsen de mogelijkheid om zowel de leerlingen als de school te vergelijken met het  

                                                landelijk gemiddelde. Al met al een duidelijk beeld van de leerling en de resultaten van  

                                                onze school. De leerkracht verzamelt nog meer gegevens van elke leerling in Parnassys.  

                                                U moet denken aan: observaties, verslag van gesprekken, verslagen externen     

                                                (logopedist, psycholoog, ergotherapeut, enz.),gemaakte afspraken, enz. 

 

De naam zegt het al een beetje: door alle gegevens van een leerling gedurende zijn basisschooltijd te bewaren, 

kan men de ontwikkeling van een leerling goed volgen.  

De start voor een LVS wordt al gemaakt in de vorm van een oudervragenlijst. 

De ouder van een nieuwe leerling krijgt een vragenlijst met vragen over o.a. de gezondheid, het welbevinden, 

de betrokkenheid en de ontwikkeling van het kind. Wij horen graag van u wat u opvalt aan uw kind of hoe u 

vindt dat uw kind iets doet. Zoals: heeft het vaak last van de oren, allergieën, andere ziekten, dyslexie in de 

familie, vindt u dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, etc. Wij verwerken deze gegevens in ons 

leerlingvolgsysteem. 

Daarnaast krijgen wij het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. 

Wij werken met een digitaal rapportfolio: ‘Mijn Rapportfolio’. De leerkrachten geven hiermee de 

vaardigheidsgroei van de leerlingen weer voor het vakgebied IPC, de leerlingen beoordelen ook zichzelf op deze 

onderdelen. Ook vullen de leerlingen de volgende onderdelen in: ‘zo ben ik, zo 

werk ik en mijn talenten’. Naast de beoordeling voor IPC rapporteren wij ook de 

andere vakgebieden in Mijn Rapportfolio. 

Als bijlage worden de uitslagen van de Cito toetsen toegevoegd.  

In augustus/september heeft de leerkracht samen met de ouders en het kind een 

startgesprek om kennis te maken en te bespreken wat het kind dat jaar wil leren 

en bij geholpen wil worden. In november wordt het Rapportfolio ingevuld en 

kunnen ouders dit thuis inzien. In maart wordt het Rapportfolio opnieuw ingevuld 

en worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. In juni wordt het 

Rapportfolio voor de laatste keer ingevuld. 

U kunt altijd een afspraak voor een gesprek over de vorderingen van uw kind met 

de leerkracht maken. Als de leerkracht het nodig vindt uw kind te bespreken zal 

deze contact met u opnemen.  

 

Wat gebeurt er met kinderen die extra zorg nodig hebben 
 

Op onze school werken we met de digitale groepskaart, onderwijsplannen en dagplanningen. De leerkracht stelt 

na afname van de (Cito)toetsen en/of observatie, tenminste tweemaal per jaar de onderwijsplannen bij. Na het 

bijstellen worden ze besproken met de IB-er. De bedoeling hiervan is om te kijken of kinderen zich goed 

ontwikkelen, wat goed werkt bij de leerling en of er ergens problemen zijn. 

 

Wij hanteren in de groepen 1 en 2 protocollen voor de overgang. Dit betekent dat wij criteria hebben voor 

kleuters die naar een hogere groep gaan maar ook voor kleuters die uitvallen of mogelijk vervroegd doorgaan. 

  

Wij willen de kinderen zoveel mogelijk de zorg geven die zij nodig hebben. Binnen de klas gebruiken wij 

daarvoor methoden die daar rekening mee houden door de leerstof op verschillende niveaus aan te bieden 

(basisstof, verrijkingsstof en minimumlesstof). De leerkracht creëert daarbij regelmatig momenten (‘uitgestelde 

aandacht/zelfstandig werken’) waarop hij met een leerling of een groepje even extra aan het werk gaat. 

Wanneer het gewenst is dat een kind nog intensiever wordt begeleid, is het mogelijk dat het daarvoor 

ondersteund wordt door de leerkracht of een onderwijsassistent. Dat is iemand die extra ondersteuning in de 

groep biedt. De leerkracht bepaalt op welke manier die ondersteuning zal worden gegeven. Dat kan zowel 

binnen als buiten de groep gebeuren. Als kinderen zorg nodig hebben, bespreken we dat met de ouders. 
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Cognitief sterkere leerlingen krijgen in hun groep verrijkingsstof aangeboden voor taal en rekenen en eventueel 

projectwerk. Deze leerstof kan uit de reguliere methode zijn maar ook projecten speciaal voor plusleerlingen. 

Daarnaast staan er in de orthotheek materialen waar plusleerlingen mee aan de slag kunnen. U moet hierbij 

denken aan techniek, rekenen (negatieve getallen, worteltrekken, machten, stelling van Pythagoras, enz.), 

vreemde talen (Spaans, Frans, Duits, Italiaans, enz), wetenschap (sterrenkunde, natuurverschijnselen, 

natuurkunde, scheikunde en biologie) en cultuur (kunst, geschiedenis, religie, maatschappelijke stromingen). De 

leerkracht ondersteunt en controleert wat de plusleerling heeft gedaan en informeert naar zaken waar ze 

tegenaan lopen.  

Sinds februari 2013 werken we op woensdag met een Plusgroep. 

Hierin zitten kinderen die op tenminste drie vakgebieden bij de 

Cito toetsen een I scoren, die in de groep opvallen door hun 

grote denkstappen en brede interesse en die meer uitdaging 

nodig hebben. In de Plusgroep besteden we vooral aandacht aan 

‘leren’ leren, leren denken, leren (voor het) leven, creatief 

denken, praktisch denken, analytisch denken en de executieve 

functies. 

We proberen de opdrachten aan te laten sluiten bij de units van 

IPC. We werken o.a. aan techniek, debatteren en filosoferen en 

doen onderzoek.  

 

Leerlingen op onze school die moeite hebben met de leerstof kunnen gebruik maken van remediërende 

materialen uit de orthotheek (ruimtelijke materialen, bepaalde programma’s op de computer, extra werkbladen 

etc.). Het zijn materialen die specifieke onderdelen nog eens extra oefenen, dat kan in de groep maar ook met 

de onderwijsassistent in een klein groepje. Soms vragen we ouders om thuis ook extra aandacht aan een 

vakgebied te schenken. De leerkracht geeft dan aan wat u thuis kunt doen. 

Voor sommige leerlingen is de basisstof te moeilijk, toch streven wij er naar deze kinderen op onze school te 

houden en hen passend onderwijs te bieden. Voor deze leerling wordt de lesstof en de einddoelen aangepast. 

Dat betekent dat de leerling bij dat vakgebied niet meer met de groep meedoet maar ‘passend’ onderwijs krijgt. 

(Passende Perspectieven: leerroute 1, 2 of 3). Het kan gebeuren dat het beter is als een leerling de instructie in 

een lagere groep volgt. Voor deze leerling maken we een OPP (OntwikkelingsPersPectief). Daarin komt te staan 

welke doelen we per half jaar voor deze leerling willen behalen en hoe we dat doen. Dit wordt elk halfjaar met 

de ouders besproken.  

 

             Er kan ook hulp van externen worden ingeschakeld. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een logopedist,  

             ergotherapeut, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdarts, fysiotherapeut, etc. De bedoeling is dan wel dat de  

             externe hulpverlener aansluit bij de hulpvraag van de school en er aan eenzelfde doel wordt gewerkt.  

Externen kunnen adviezen geven of verder onderzoek doen.  

Het kan ook zijn dat het kind zoveel problemen heeft dat de ouders en wij niet meer 

weten hoe nu verder. Wij kunnen een interventie aanvragen bij het 

samenwerkingsverband. Een ondersteuner (OT-er) komt dan op school kijken en geeft 

adviezen aan de school. Mocht dat onvoldoende baat hebben dan maken we een 

ontwikkelingsperspectief en vragen een arrangement aan bij ‘Kentalis’ (problematiek 

op taalgebied) of bij het samenwerkingsverband ‘PassendWijs’ (gedrag en 

beperkingen). Ouders zijn van deze stappen altijd op de hoogte.  

Een toegewezen arrangement geeft aan in welke mate de school middelen krijgt om 

de leerling extra te ondersteunen.  

Als wij niet in staat zijn de gewenste zorg te bieden, gaan wij op zoek naar passend onderwijs op een andere 

school. Dit kan ook het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO/SO) zijn. Hiervoor moet een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) bij het samenwerkingsverband PassendWijs worden aangevraagd. Zij kijken mee welk onderwijs het beste 

bij uw kind past en geven uiteindelijk de toestemming naar welk type onderwijs uw kind mag. 

 

Leerlingondersteuning door externen onder schooltijd 

Omdat we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s)/verzorger(s) op eigen initiatief 

en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een 

protocol opgesteld getiteld: ‘Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. 

U kunt de regeling vinden op de website van de school via ‘de school >regels en afspraken’. 

 

Leerlingen die extra ondersteuning vragen 

 Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. 

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur  

  aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. 

Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldingsformulier 

van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders 

hebben informatieplicht, dat betekent dat zij verplicht zijn informatie over hun kind te geven. 
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Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning 

nodig heeft. Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: 

 

 Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren? 

 Welke mogelijkheden ziet de school? 

 Is de school in staat de begeleiding te bieden? 

 

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 

zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. 

De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:  

 Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces 

wordt belemmerd. 

 Een zodanige samenstelling van de groep waardoor wij het kind niet de aandacht 

kunnen geven die het nodig heeft. 

 In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het 

onderwijs te prevaleren. 

 De vraag of er voldoende expertise aanwezig is op school of te regelen is. 

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze 

school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling 

van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor 

speciaal onderwijs.  

 

Bij zorgen of vragen kunnen wij als school ook een beroep doen op: 

 de schoollogopedie; 

 de Jeugdgezondheidszorg; 

 schoolmaatschappelijk werk. 

 

De schoollogopedist 

Als de problemen op taal- of auditief gebied liggen, kan het zijn dat ons advies is uw kind een keer door de 

schoollogopedist te laten testen. De schoollogopedist behandelt geen kinderen maar test alleen kinderen en 

geeft adviezen of verwijst door. Als uw kind naar de schoollogopedist is geweest krijgt u altijd een verslag, dit 

kan zowel schriftelijk, telefonisch of d.m.v. een persoonlijk gesprek zijn. 

Bij alle kleuters die het jaar daarop naar groep 3 gaan, wordt een taal- en een auditieve screening afgenomen. 

 

Jeugdgezondheidszorg  

De afdeling JGZ (JeugdGezondheidsZorg) bij de GGD van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en op 10/11 jarige leeftijd. De kinderen die het betreft krijgen 

vragenlijsten thuisgestuurd. Aan u het verzoek deze zo snel mogelijk in te leveren bij de leerkracht. 

De doktersassistente doet het onderzoek. Op de eerste onderzoeksdag legt zij de kinderen uit wat er gaat 

gebeuren. Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Indien u specifieke vragen heeft, kan dit 

op de vragenlijst worden aangegeven en zal een oproep voor het spreekuur volgen. 

De doktersassistente doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek te doen. 

Ze bekijkt daarvoor eerst de vragenlijst en doet een aantal testjes 

(ogen, oren, lengte, gewicht).  

Als er aanleiding voor is (uit een test of als u op de vragenlijst zorgen 

hebt aangegeven) zorgt ze voor verwijzing naar het spreekuur van de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Op het spreekuur kunt u antwoord krijgen op uw vragen en antwoord 

geven op vragen die rondom uw kind spelen.  
Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met de 

resultaten van het onderzoek in.  

Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar huis. Op het 

formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van 

de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op 

www.hvdgm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg.  

 

De jeugdverpleegkundige ziet vooral kinderen met problemen op het gebied van slapen, eten, voeding, 

beweging, sport/spel, sociale weerbaarheid, pesten, opvoeding en zindelijkheid. 

De school maar ook de ouders kunnen via de leerkracht of IB-er hun kind hiervoor aanmelden. U ontvangt via de 

GGD Gelderland Midden een uitnodiging. 
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De jeugdarts heeft regelmatig spreekuur op de basisscholen in Elst. Zij ziet kinderen die problemen hebben met 

de lichamelijke ontwikkeling en/of klachten op dit gebied (bijv. gehoor, gezichtsvermogen, lengte- en/of 

gewicht, motoriek, etc.) of problemen/klachten hebben op het gebied van de psychosociale ontwikkeling of 

sociale omgang met leeftijdsgenootjes. 

Het kan zijn dat uw oproep voortvloeit vanuit het consultatiebureau. De leerkracht of IB-er kan u ook adviseren 

om met uw kind naar de jeugdarts te gaan. U kunt ook zelf bij hen aangeven graag een afspraak te willen.  

De IB-er meldt uw zoon/dochter dan aan en u krijgt de oproep voor het spreekuur thuisgestuurd. 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

        Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is bedoeld om u, als ouder, te begeleiden bij 

             opvoedingsvragen en bij verwerking van ingrijpende gezinsgebeurtenissen. Zijn er 

veranderingen in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd, is uw kind opeens moeilijk 

aanspreekbaar of onhandelbaar? Lijkt er niets aan hand, maar vertoont uw kind toch opeens 

ander gedrag (boos, gesloten, bang)? Blijf er dan niet te lang mee tobben en bespreek het met de leerkracht of 

de IB-er of neem contact op met schoolmaatschappelijk werk.  

 

Zorgstructuur 

Om problemen sneller te signaleren en de zorg voor kinderen te verbeteren heeft de gemeente Overbetuwe  

een aansluitende zorgstructuur opgezet. Uitgangspunt daarbij is dat problemen rond het kind snel gesignaleerd 

worden en er snel en adequaat gekeken kan worden wat er nodig is om ouders en kind te helpen.  

Er zijn twee pijlers: 

Het rondetafelgesprek: Deze staan een aantal malen per schooljaar ingepland maar kunnen, als dat gewenst is, 

ook worden georganiseerd op korte termijn. De ouders, leerkracht, intern begeleider, de jeugdarts en 

schoolmaatschappelijk werk en eventueel een orthopedagoog van het samenwerkingsverband sluiten hierbij aan.  

Er wordt dan besproken wat er aan de hand is met een kind, wat voor hulp de ouders of het kind nodig heeft, 

welke adviezen de school het beste kan gaan geven en wie die hulp het beste kan geven. Het gaat erom snel in 

actie te komen en de zorg steeds goed op elkaar af te stemmen zodat er adequaat gehandeld kan worden.  

Het LEJO (Lokaal Expertiseteam Jeugd Overbetuwe): Integrale en adequate samenwerking rondom jeugd en 

gezin. In dit team zitten o.a. de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, kernteams, Jeugdbescherming Bureau 

Gelderland. Indien noodzakelijk wordt de basisschool hierbij uitgenodigd.  

Daarnaast kunt u bij de jeugdconsulenten bij het Sociaal Domein terecht voor aanvragen voor dyslexieonderzoek 

en psycho(diagnostisch) onderzoek. 

  

Naar het voortgezet onderwijs 

 

Na acht jaar basisschool is het zover. De stap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Een grote en 

belangrijke stap voor zowel de kinderen als ouders. Eerst worden de ouders en leerlingen van groep 8 

uitgenodigd voor de informatieavond VO in januari. Kort daarna wordt het schooladvies (type onderwijs) van de 

leerkracht met de ouders en leerling besproken.  

Dit advies is gebaseerd op de schoolvorderingen, de werkhouding, de inzet en de betrokkenheid van de 

leerlingen. In april wordt bij de kinderen in groep 8 de IEP-toets afgenomen. 

Vóór die tijd gaan de ouders en kinderen op pad om de diverse scholen te bezoeken en krijgen zo een beeld van 

wat er binnen de mogelijkheden van het kind zoal te kiezen valt. Ook maakt groep 8 als geheel een dagje 

voortgezet onderwijs mee. 

Uiteindelijk worden knopen doorgehakt en worden de leerlingen vóór 1 april bij hun nieuwe school aangemeld. 

Als uw kind officieel is ingeschreven bij de VO-school krijgen wij dat te horen en sturen wij een digitaal 

leerlingendossier op. Hierin staan o.a. de uitslag van de IEP-toets en de uitslagen van de gemaakte toetsen op 

onze school. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

 
Naast het dagelijks werk in de klas zijn er op school ook veel activiteiten die 

buiten de klas plaatsvinden. Een aantal daarvan is inmiddels uitgegroeid tot 

een begrip: 

 Aan het begin van het schooljaar het Pleinfeest. 

 Schoen zetten (groep 1 t/m 4) en het bezoek van Sinterklaas. 

 ‘s Avonds kerstviering met een buffet. 

 Tentoonstellingen en afsluitingen van IPC.   

 Met carnaval verkleed naar school. 

 Sport/speldag voor de groepen 1 t/m 8. 

 Sporttoernooien zoals: schaak- en schoolvoetbaltoernooi. 

 Excursies die aansluiten bij de IPC thema’s. 

 Schoolkamp groep 8.  
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050  

De leraren 
 
Wij vinden het belangrijk dat er in een schoolteam harmonie is, dat er met onderling respect en waardering voor 

elkaar wordt gewerkt. Humor en liefde voor het vak zijn daarbij wezenlijk. In dit verband is het van belang dat 

een team gemêleerd is samengesteld: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Daar zijn wij op onze school 

naar onze mening aardig goed in geslaagd, wij hebben een behoorlijk evenwichtige teamsamenstelling. 

 

Op onze school werkt een aantal leerkrachten parttime en een aantal leerkrachten heeft compensatieverlof, 

waardoor de kinderen met meerdere leerkrachten in een groep te maken hebben. Vanzelfsprekend streven wij 

ernaar om het aantal ‘gezichten’ voor de klas beperkt en dus overzichtelijk te houden middels vaste combinaties 

van duobanen en een vaste leerkracht die het compensatieverlof vervangt. Voor vervanging van een (zieke) 

leerkracht zijn wij aangesloten bij een vervangerspool. Wij hebben hierdoor bijna altijd vervanging maar kunnen 

geen voorkeur uitspreken. 

 

In de kleutergroepen is onze klassenassistent werkzaam. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten met hand- en 

spandiensten, waardoor deze meer ruimte krijgen voor een individuele benadering van de kinderen.  

In de groepen 3 t/m 8 werken we met onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkracht in de groep en gaan 

soms aan het werk met kleine groepjes leerlingen. 

 

Om aankomende leerkrachten de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen, staat bij ons de deur open 

voor stagiaires van de PABO, opleiding pedagogiek/psychologie en de opleiding voor onderwijsassistenten. U zult 

stagiaires regelmatig tegenkomen in de diverse groepen. Hun activiteiten vallen altijd onder de 

verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 
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060  

De ouders 
 

Samenwerken met ouders 

 
    Wij vinden het als school belangrijk om samen te werken met 

ouders. Samen willen we het beste voor uw kind. Respect en 

vertrouwen hebben in elkaar is daarbij van groot belang. Als er  

  geen respect en vertrouwen meer is dan kan het zijn dat het 

misschien beter is dat elkaars wegen gaan scheiden, dat uw kind  

naar een andere school gaat.  

 

Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling hebben voor 

hetgeen hun kinderen aangaat. Daarom vinden wij het belangrijk 

dat ouders betrokken worden en zijn bij het onderwijs, dat ze 

weten waar wij mee bezig zijn, hoe hun kinderen het doen, etc. 

Bij bijv. groepsindelingen luisteren wij graag naar uw adviezen, 

waar mogelijk houden we er rekening mee, maar uiteindelijk 

beslist de school na gegronde afweging, want zij moeten met de groep werken. 

Ook wij hebben belangstelling voor uw kind en voelen ons verantwoordelijk voor hem/haar. Wij willen het graag 

weten als er problemen zijn, thuis iets bijzonders aan de hand is of als er iets met uw kind is. Kortom: vertel ons 

de zaken die voor ons van belang zijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden! Uiteraard mag u er op 

vertrouwen dat wij altijd strikte vertrouwelijkheid zullen betrachten.  

 

Informatievoorzieningen op onze school 
 

Wij houden u via onderstaande informatievoorziening op de hoogte van wat er zoal op school gebeurt.  

 U kunt een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind. Er kan gesproken worden over hoe uw kind 

het doet, hoe het met bepaalde leerstof zit, of er problemen zijn, ideeën die u hebt voor een bepaalde 

activiteit, enz. 

 Wekelijks verschijnt het 'Esdoornblaadje'; onze eigen nieuwsbrief. Deze wordt u digitaal toegestuurd. Mocht u 

deze niet ontvangen check dan even of uw e-mailadres in de administratie van school wel klopt. 

 Vlak voordat uw kind bij ons op school komt ontvangt u per e-mail de schoolgids, de groepsgids en de 

informatiekalender.  

 Aan het begin van ieder schooljaar hebben we een groepsouderavond. Op deze avond kunt u kennismaken met 

de leerkracht van uw kind en krijgt u informatie over wat er zoal dat schooljaar in de groep gebeurt. Vooraf 

wordt de groepsgids aan u gezonden via e-mail zodat u de informatie al vast kunt doorlezen. 

 In november zal de AC en de MR in een jaarvergadering het (financieel) jaarverslag en de begroting voor de 

ouderbijdrage presenteren. We combineren dit met een thema-avond voor alle ouders. 

 In januari organiseren wij een inloopmiddag. U kunt dan 

samen met uw kind aan het werk gaan met de materialen in 

zijn/haar groep.  

 Op onze website www.obsdeesdoorn.nl staat naast actuele 

informatie ook alle uitgegeven Esdoornblaadjes, protocollen, 

notulen MR vergaderingen enz.  

 Elke groep heeft een digitale Klasbord pagina. U kunt zich 

hierop abonneren. Hierop vindt u informatie betreffende de 

groep. Dit kan zijn: toetsen waarvoor geleerd moet worden, 

IPC excursies, afwezigheid leerkracht, foto’s van activiteiten 

enz. 

 Bij de start van een nieuw IPC thema ontvangt u digitaal een 

ouderbrief met daarin informatie wat er in de groep wordt 

behandeld, wat de doelen zijn en hoe het thema zal worden 

afgesloten. 

 

http://www.obsdeesdoorn.nl/
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Welke inspraakmogelijkheden zijn er voor ouders? 
 

Tegenwoordig hebben ouders meer inspraak in het onderwijs dan vroeger. Dat kan door middel van: 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Deze raad bestaat uit 6 personen, te weten 3 ouders en 3 leerkrachten. De oudergeleding wordt steeds voor een 

periode van 3 jaar door middel van verkiezingen door de ouders gekozen.  

Als deze termijn verstreken is krijgt u informatie over de procedure van verkiezingen, zoals herkiesbaar stellen  

(dat is éénmaal mogelijk), opgeven van tegenkandidaten en datum van verkiezingen. Het personeel van de MR 

heeft ook een zittingstermijn van 3 jaar. Het team beslist wie er voor 3 jaar als afgevaardigde van het personeel 

in de MR zitting heeft. De directeur is als adviserend lid bij de vergaderingen aanwezig.  

De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht voor bepaalde zaken. Dit is geregeld in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS).  

Daarnaast is er ook nog een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Deze bestaat uit 8 leden  

(4 ouders en 4 leerkrachten). De MR en de GMR houden zich vooral bezig met bestuurlijke en 

onderwijsinhoudelijke zaken. U kunt hierbij denken aan schaalvergroting, begroting bestuur, formatieplan, 

Brede school, vaststelling ouderbijdrage, veiligheid, pesten, excursies, enz.  

De maandelijkse vergaderingen van de MR zijn openbaar, de agenda wordt als bijlage bij het Esdoornblaadje 

gemaild. De notulen van de MR vergaderingen staan op de website. 

 

De Activiteitencommissie (AC) 
 

Deze commissie bestaat uit 6 ouders en 1 leerkracht. Zij regelen en 

denken mee bij activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering enz. 

Hiervoor doen zij de inkopen, versieren de zaal, zetten spullen 

klaar die nodig zijn, zetten koffie enz. Zij hebben geen 

vastgestelde zittingsperiode maar verlaten de AC in ieder geval als 

hun kind onze school verlaat. In het 'Esdoornblaadje' staat dan een 

oproep voor de aanmelding van nieuwe leden. Daarnaast beheert de 

AC de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage. Zij leggen hier ook 

jaarlijks verantwoording over af in de jaarvergadering. 

 

Activiteiten op school waar ouders bij helpen 
 

Op school hebben wij regelmatig activiteiten waarbij wij niet zonder de hulp van ouders kunnen. 

Denkt u maar aan: helpen bij handvaardigheid, assisteren bij de sport- en speldagen, vertellen over uw beroep 

in de klas als dat binnen een thema goed past, meegaan op IPC excursie, enz. 

Heeft u nog goede ideeën, kom er dan mee bij ons. Misschien kunnen wij er wat mee. 

 

Groepsouders 

 
 Bij ons heeft elke groep tenminste twee groepsouders. Zij fungeren als schakel tussen leerkracht en de ouders  

van de groep. De groepsouder assisteert de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet 

lesinhoudelijke activiteiten. U kunt hierbij denken aan: signaalfunctie/spreekbuis van andere ouders in de groep, 

ouders betrekken bij activiteiten zoals: rijden bij een excursie, begeleiden, knutselen enz. 
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Wat moet u doen als u klachten heeft 

 
Wij vinden het belangrijk wanneer er klachten of problemen 

zijn, dat wij ze ook horen. 

Als u ergens over wilt praten, kunt u altijd terecht bij de 

groepsleerkracht van uw kind. Als u dat liever niet wilt, kunt u 

ook naar de directeur gaan. Zij is altijd bereid om met u over 

problemen te praten. Ook is het mogelijk indien u daar de 

voorkeur aan geeft, contact met een van de leden van de MR 

op te nemen. Als wij niet weten wat de klachten of problemen 

zijn, kunnen wij er ook niets aan veranderen. 

Dus.... blijf niet mopperen, maar kom naar ons toe!  

Het is natuurlijk ook fijn om positieve opmerkingen te horen 

zodat we ook weten wat u als ouder waardeert.  

 

Het kan zijn dat u klachten heeft en er met de groepsleerkracht, directeur of MR niet uitkomt. Wij hebben op 

school een officiële klachtenregeling. Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen. De 

klachtenregeling van de StisamO–scholen is gebaseerd op een landelijke modelregeling. 

De Esdoorn is net als de andere scholen binnen onze organisatie aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie 

voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Ouders, leerlingen en anderen binnen de schoolorganisatie 

kunnen bij het schoolbestuur of bij Onderwijsgeschillen terecht. Het adres is:  

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht. 

 

Natuurlijk doen wij ons best om eventuele klachten door overleg op te lossen voor het tot een officiële 

klachtenprocedure komt. Als dat niet lukt en er zijn geen andere oplossingen dan kan gebruik worden gemaakt 

van de klachtenregeling. De school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon. 

De contactpersoon zorgt zonodig voor doorverwijzing naar de vertrouwenspersoon. 

Voor De Esdoorn zijn Maaike van der Putten en Paul Baaijens de contactpersonen. 

De externe vertrouwenspersoon is Michelle Haagmans van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-

 Midden, tel. 088-3555350. 

  

De ouderbijdrage 
 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de AC/MR. De ouders zijn vrij om 

meer bij te dragen als ze dat willen. Voor kinderen die gedurende het schooljaar binnen komen geldt een andere 

regeling. Komen ze binnen tussen augustus en december dan vragen wij €40,- per kind. Stromen ze binnen vanaf 

januari tot en met juni dan geldt een ander tarief. De bijdrage wordt gebruikt om de festiviteiten te kunnen 

bekostigen. Te denken valt aan: sinterklaascadeautje, kerst, carnaval, sport- en speldagen, IPC excursies. 

  

Iedere groep gaat meerdere keren op een excursie of neemt deel aan 

een activiteit die past bij het IPC-thema. Op deze manier kunnen wij 

het onderwerp nóg betekenisvoller maken. 

Groep 7 neemt ieder jaar deel aan een ‘survival’ dag. De kosten voor 

al deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. 

Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op  

schoolkamp. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders. 

 

Jaarlijks vindt er kascontrole plaats en komt het financieel jaarverslag 

op een jaarvergadering voor alle ouders ter sprake. 

 

Bijdrage in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar 

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk 

terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te 

betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer.  

 

De contactgegevens zijn: 

Stichting Leergeld Oost Betuwe 

Van Ambestraat 1 6681 AK Bemmel 

e-mailadres: info@lgob.nl 

 

mailto:info@lgob.nl
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Leerplicht 

 
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- 

of vwo-diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de 

leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders 

of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.  

Vrijstelling van schoolbezoek 

In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de 

leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door 

de aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s). 

Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen bij de directeur of wanneer 

het een aanvraag boven de 10 schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de 

leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een 

gegronde reden is voor het toekennen van verlof.  

Geen redenen voor verlof zijn: 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan. 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.  

 Familiebezoek in het buitenland. 

 Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 Vakantie in verband met een gewonnen prijs. 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. 

Als ouder(s)/verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar toch 

op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.  

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te 

melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op 

vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar 

neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede 

samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen. 

 

Sancties bij ongeoorloofd verzuim 

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde 

contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de 

leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot 

strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete 

op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden. 

 

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre? 

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem 

en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven 

en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Als er sprake is 

van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan 

helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met 

ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door 

omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl. 
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De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 

De verbetering van het onderwijs aan onze school 
 
De school is een ‘lerende organisatie ‘. Dat betekent dat we altijd bezig zijn dingen te verbeteren om de 

kwaliteit van het onderwijs up-to-date te houden.  

Het is een gegeven dat onze maatschappij verandert; het tempo waarin neemt toe. Dat houdt in dat wij ons daar 

voortdurend op moeten bezinnen. Je observeert veranderingen, denkt erover na, bediscussieert ze en probeert 

de voor jouw school juiste consequenties te trekken. Dit is een continu proces.  

Een school die haar wortels in de samenleving heeft en de kinderen daar optimaal op wil voorbereiden, is een 

school in beweging. Het ontwikkelingsproces mag nooit stil staan en vereist scholing, studie, reflectie en 

bijsturen; kortom de school als lerende organisatie. 

 

 

Er zijn veel zaken waar onze school op dit moment mee bezig is, onder andere: 

 Doelgericht leren werken bij alle vakken; 

 Eigenaarschap over leerproces voor leerlingen (Rapportfolio); 

 Voeren van leergesprekken met leerlingen; 

 Maken en evalueren van een Ontwikkelingsperspectief (OPP);   

 Werken met dag- en weektaken; 

 Aanleren 21e eeuwse vaardigheden; 

 Verbeteren van het IPC-onderwijs, werken met de AFL-doelen;  

 Verbeteren van onderwijs aan leerlingen die meer aankunnen; 

 Groepsplanloos werken; 

 Volgen van de ontwikkelingen binnen het onderwijs betreffende de 

vakgebieden; 

 Oriënteren op een methodiek zodat de leerlingen beter presteren 

bij begrijpend lezen; 

 Verdiepen en leren omgaan met kinderen die passend onderwijs nodig hebben. 

 

Als u geïnteresseerd bent in meer gedetailleerde informatie, dan zou u het schoolplan van onze school eens 

kunnen lezen. 

 

Waar hebben we ook nog regelmatig contact mee 

 
Wij werken binnen Elst samen met de andere basisscholen. Regelmatig is er een directieoverleg, er worden dan 

veel zaken besproken die alle scholen in Elst aangaan.  

Sinds de schaalvergroting en de verzelfstandiging (augustus 2005) hebben wij ook regelmatig overleg met de 

scholen binnen ons bestuur StisamO. Het gaat om openbare scholen uit Elst, Zetten, Heteren en de 

samenwerkingsschool uit Oosterhout.  

Verder hebben wij vanzelfsprekend ook regelmatig contacten met scholen voor voortgezet onderwijs. 

In het kader van Passend onderwijs is er vanaf 1 augustus 2014 een nieuw samenwerkingsverband ontstaan: 

‘PassendWijs’. Wij hebben regelmatig contact met hun orthopedagogen en de mensen uit het 

ondersteuningsteam (OT). Zij hebben specifieke expertise op het gebied van o.a. gedrag, beperkingen en 

leerproblematiek.   

Ook met de opleidingsscholen voor leerkrachten (PABO) en de opleiding voor klassen/onderwijsassistent (ROC) 

hebben wij regelmatig contact.  
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De resultaten van onze school 
 

Aan de hand van de resultaten van de Cito-toetsen en de IEP-toets (groep 8) kan, naast de scores van de 

individuele kinderen, afgeleid worden hoe de school het als geheel doet. 

Als de score voor bepaalde onderdelen beneden onze verwachting is, zoeken we naar de oorzaak ervan en 

trekken wij er onze consequenties uit. 

Onze school voldoet bij deze toetsen aan de inspectienorm. Daar mag en kun je niet zonder meer conclusies uit 

trekken. Er bestaat een duidelijke relatie tussen schoolbevolking en scores op de toetsen. Het zal u niet 

verbazen dat een school in een 'goede wijk' van bijvoorbeeld Arnhem hoger scoort dan een school uit het 

stadscentrum. De conclusie trekken dat aan eerstgenoemde school het onderwijs beter is, zou een verkeerde 

zijn, immers men moet nooit appels met peren vergelijken!  

En bovendien is er meer binnen het onderwijs dat aan bod komt, maar niet in een toets-score wordt uitgedrukt. 

Het zou dan ook zeer onterecht zijn een school te beoordelen alleen op grond van dit soort scores.  

Dus, ondanks het feit dat onze school met haar gemêleerde schoolbevolking goed scoort, hopen wij dat u ‘veel 

breder’ naar ons zult kijken, want er is meer, veel meer! 

 

Hieronder staan de verschillende soorten onderwijs waar onze leerlingen naar zijn uitgestroomd.  

  

Uitstroom Voortgezet 

Onderwijs 

2013 

- 

2014 

2014 

- 

2015 

2015

-

2016 

2016 

- 

2017 

2017 

- 

2018 
VWO   6 6 10 6 4 

HAVO t/m VWO 0 2 1 1 0 

HAVO 11 3 7 8 11 

VMBO TL t/m HAVO 0 2 2 3 0 

VMBO GL t/m VMBO TL 0 0 2 2 1 

VMBO KL t/m VMBO TL 0 0 3 0 0 

VMBO TL 12 7 2 7 4 

VMBO BL 0 0 0 0 1 

VMBO BL, met LWOO 0 2 0 0 0 

VMBO BL t/m VMBO KL 0 0 2 0 0 

VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO 0 0 0 0 0 

VMBO KL 4 0 1 0 7 

VMBO KL, met LWOO 0 0 0 0 0 

VMBO KL t/m VMBO GL 0 0 0 0 1 

Praktijkonderwijs 0 1 0 0 0 

VSO 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


